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PER HARALD 
GRUE
President

HVORDAN SKAL VI HOLDE PÅ – OG ØKE – MEDLEMSTALLET? Dette er et hovedspørsmål for 
alle norske kulturorganisasjoner. Norske Akevitters Venner (NAV) har fra 2005 og fram til 
i dag hatt den sterkeste medlemsvekst av alle de vel 20 organisasjoner som er medlem av 
Norges Kulturvernforbund. Vi har økt medlemstallet med vel 50 prosent, men også vi har 
nå problemer og har en svak reduksjon i medlemstallet fra 2013 til 2014. Hovedoppgaven 
i år og i årene som kommer, blir derfor tosidig. Vi må øke vervingen av nye medlemmer 
og bli flinkere til å holde på de medlemmene vi har.

MELLOM FEM OG TI PROSENT AV MEDLEMMENE FALLER BORT HVERT ÅR. Erfaringene 
i både NAV og andre kulturorganisasjoner er at en stor del av medlemsmassen er på 
vandring. Det er ikke lenger slik at hovedtyngden av medlemmene melder seg inn og 
er med «på livstid.» Vi i NAV og andre organisasjoner må i økende grad konkurrere med 
andre organisasjoner og andre aktiviteter, for at medlemmene vil fortsette å delta og 
betale kontingenten. Det betyr at vi i NAV må verve 400–700 nye medlemmer hvert år 
for å ha et stabilt medlemstall. Det er ingen liten oppgave.

VI MÅ BLI FLINKERE TIL Å HOLDE PÅ MEDLEMMENE. Det har stor betydning om det årlige 
frafallet er fem eller ti prosent. Det er regionene våre som må ta hovedansvaret for å 
holde på medlemmene, men kvaliteten på medlemsbladet AquaVIT og andre tiltak fra 
NAV sentralt har også stor betydning. Vi innfører nå et nytt medlemsregister. Dette 
gir oss langt bedre oversikt over hvem som ikke betaler kontingenten i tide. Erfaring 
fra enkelte av våre regioner er at en ringerunde til dem som ikke har betalt kontingent 
og en personlig oppfølging fra det lokale presidentskapet, har ført til at mange fornyer 
medlemskapet og føler seg mer velkommen i regionforeningene.

INDIVIDUELL VERVING MÅ TIL. Vi har mange gode ambassadører for NAV som gjør 
foreningen kjent og verver nye medlemmer. Disse ildsjelene trenger vi for å opprettholde 
og øke medlemstallet. I år har vi satt i gang en vervekonkurranse, der de som verver flest 
medlemmer, vil få en hyggelig oppmuntring. Tidligere har vi «premiert» noen få i slike 
vervekampanjer. I år vil vi utvide kampanjen og gi en oppmuntring til langt flere av våre 
mange ambassadører.

DE GODE REGIONER SKAL PREMIERES. Det er ingen tvil om at det er de aktive, gode og 
vel drevne regionene som har avgjørende betydning for vårt medlemstall og dermed NAVs 
samlede slagkraft. Det som kjennetegner disse, er at frafallet av medlemmer er lite, og 
at nye kommer til. Vi vil derfor i år premiere de regioner som kommer best ut i netto 
medlemsutvikling.

VÅRT SISTE MÅL ER Å BLI LANDSDEKKENDE.  Fortsatt er det mange områder i landet, der 
vi ikke har regioner. Vi er fortsatt ikke representert i Sogn og Fjordane, og vi har en del 
regioner med alt for liten aktivitet. På Akevittrådets møte i september skal vi diskutere 
hvordan vi i årene som kommer skal nå frem på disse siste misjonsmarkene for norsk 
mat og drikkekultur.
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AKEVITTENS FESTAFTEN
PÅ BIBLIOTEKET

En eim av søtlig spritlukt snek 
seg mellom bokhyllene – og rundt 
festdekkede bord ble glassene 
hevet høyt – midt mellom barne
fag, romaner A–F, selv realiserings
litteratur og annen verdenskrig. En 
aldri så liten flik av bibliotekhistorie 
ble skrevet, da vi 13. april feiret 
akevittens dag sammen med 
dedikerte akevittvenner. 

TEKST: INGER-MARIT ØSTBY, 
ØSTRE TOTEN FOLKEBIBLIOTEK

For aldri før har det vært fest av denne 
typen på Østre Toten folkebibliotek. Langt 
fra noen fyllefest, til tross for fem ulike 
slag akevitt på bordet, men derimot en  
real festhyllest til den sterke drikken, godt  
forankret i norsk kulturhistorie og jord-
bruks historie – ja, faktisk skikkelig plantet 
i potetfåra, når sant skal sies. Et nytt sam-
arbeid mellom Norske Akevitters Venner og 
Østre Toten folkebibliotek skulle vise seg å 

resultere i et populært arrangement med 
fulltegnet deltakerliste på godt og vel seksti 
feststemte akevittnytere.

Brennerihistorie
Med beliggenhet midt i ett av landets mest 
fruktbare landbruksområder, passet det 
godt at akevittens festaften ble lagt nett-
opp til Østre Toten folkebibliotek. Så er 
også historien om brennevinsbrenning rik 
og betydelig her i kommunen. Dette fikk et 
lydhørt publikum høre mer om gjennom 
Ingvar Hages foredrag om brennerihistorie 
på Toten. President i NAV, Per Harald Grue, 
fulgte opp med foredrag om akevittens 
historiske vandring fra Eske Bille til Halvor 
Heuch. Smaksprøver ble servert under veis; 
Hammer Gylden Aquavit, Rakfisk Aquavit, 
Gammel Opland Aquavit og Gammel 
Opland Edel. Den mest kuriøse smaks-
prøven var likevel et par dråper av Eske 
Billes «medisinske aqua vitae» – servert i 
sugerør. 
 – Dette er ganske vondt, forsikret NAV-
presidenten, men selv akevittnovisene (dvs.  

de serverende bibliotekarer) tok det med 
en klype salt, da det ble hevdet at bever-
testikler var blant ingrediensene. 

Bok og sprit
Servering av potetsuppe fra den lokale 
bedriften Thors, trekkspillmusikk av Bjørn 
Tellum og allsang bidro til god stemning 
idet mørket senket seg over Toten og 
biblioteket denne kvelden. Det må også 
nevnes: Mjøsmuseet og Østre Toten bygde-
kvinnelag sine fine innlegg med tanke på 
videre kultursamarbeid.
 Sprit og bok er kanskje ikke den mest 
naturlige kombinasjonen, tenker du, men 
når lokalhistorie, kulturhistorie, matglede 
og godt selskap ble forenet mellom 
bokryggene, føltes det utvilsomt som en 
særdeles god match.  Vi på biblioteket sier 
tusen takk for besøket, takk for samarbeidet 
og velkommen tilbake!
n
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MEDISINSKE AQUA VITAE: På Toten går god litteratur og fatmodnet akevitt går aldri av moten.
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TID FOR KURS
De kom fra alle kanter, de autoriserte 
spisestedene som lørdag 25. april 
benket seg rundt bordet hos Arcus 
på Gjelleråsen. Det handlet om 
akevitt og om mat. Om å kombinere 
tradisjonelt og nyskapende. Om 
å leke seg med akevittens mange 
smaker og muligheter.

TEKST OG FOTO: SJUR HARBY

– Dere er spydspissen, sa president Per 
Harald Grue i sitt innledende foredrag 
om akevittens mangfoldige historie. Han 
mente at Vinmonopolet var 400-års-
natten i norsk akevitthistorie, mens vi i 
dag opplever noe som likner en gullalder, 

en renessanse, der nye akevitter ser 
dagens lys, hvor norske råvarer og norske 
tradisjoneretter igjen er i skuddet, og hvor 
prestisjetunge restauranter, som Vaag - 
hals i Oslos nye bydel Bjørvika, fokuserer 
på norsk mat- og drikkekultur. Han 
ramset opp de gode tegnene: ut valget, 
juleakevitten, Atlungstad Brenneri, nye  
produsenter, det norske ølet, interessen 
blant yngre mennesker, varemerke-
beskyttelsen og NAVs stadig voksende 
medlems masse. Antallet autoriserte 
restau ranter peker samme veien. Oppover.

Mat og drikke
Halvor Heuch nyanserte inntrykket av 
Vinmonopolets periode som en sammen-
hengende mørketid. Den manglende 

interessen den gang berget trolig den 
tradisjonelle akevitten med norske 
poteter og fatmodningen. Det skjedde 
ikke så mye, hverken på godt eller vondt.  
Der Grue forsiktig hadde berørt kombina-
sjonen med tradisjonsmaten, gikk Heuch  
i dybden. Det var boknatorsk og rake-
fisk, smalahove og lammeskanke, bøkling  
og kryddersild. – Lag en kveld, der dere  
serverer snåle ting, oppfordret han. – 
Overrask gjestene, vis at uvante kombina-
sjoner pirrer ganen. Og glem ikke ølet.

Norsk øl
Det dannet overgangen til Sigrid Skistad, 
som nettopp fokuserte på hvordan en 
skal velge riktig øl til akevitt og mat. 
Oppblomstringen av nisjeøl har skapt et 

n MAT- OG DRIKKEKULTUR
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OM KURSET:
– Hva var det nyttigste  
du opplevde i dag?

1: ESPEN LARSEN,  
ØRLAND KYSTHOTELL: 

– Det var viktig at vi fikk diskutert 
hvordan vi kan drive opplæring 
av ansatte. Det er mye gjennom-
trekk og deltidsengasjementer i 
restaurant bransjen. Nyttige tips 
om øl og mat, samt moro å oppleve 
Halvor Heuch.

2: HENRIK EKREMSÆTER,  
SCANDIC RINGSAKER: 

– Jeg har lært mer om akevitt i dag. 
Fint å bli introdusert for hvordan 
smaker skal supplere og fremheve 
hverandre i mat og drikke. 

3: KARIM BENOUIS,  
GAMLETORVET SPISERI: 

– Jeg hadde stort utbytte av inn-
legget om mat i kombinasjon med 
akevitt. Fint at vi til lunsj kunne 
prøve oss frem på egen hånd. Des-
suten dette med etter utdannelse. 
Det kan være krevende å følge opp 
kompetansen blant servitørene.

4: SVEIN GARMO,  
FOSSHEIM HOTEL: 

– Akevitthistorien var interessant. 
Dess uten var det inspirerende å lære 
mer om hvordan vi kan kombinere 
smakene i mat og drikke. Fint var 
det også å treffe andre.

5: KIRSTEN PITTERMANN,  
RØROS HOTELL: 

– Veldig nyttig å diskutere erfarin-
gene med å være akevittautorisert 
med de andre her på kurset. Per 
Harald Grue holdt en flott pre-
sentasjon, og det var interessant å 
lære mer om «den hellige treening-
het» av øl, mat og akevitt.

n
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utvalg vi for få år siden ikke trodde skulle 
være mulig her hjemme. Det åpner for nye 
kombinasjoner og smaksopplevelser. – 
Akevitt og surøl fungerer godt sammen. 
Foreløpig er det nerdene som drikker det, 
men de andre kommer etter, selv om det er 
pilsen som rår grunnen foreløpig, sa hun. 
Knut Strugstad fra Backlund i Levanger 
ga NAV æren for den voksende interessen, 
og alle nikket enig rundt bordet. Hun 
avsluttet med: – Tenk over hva som ligger 
på tallerkenen. Hvilke smaker er det som 
dominerer? 

Kompendium 
Hans Christian Bangsmoen fra autorisa-
sjons utvalget representerte alvoret denne  
gangen. Han har besøkt alle de autori-
serte restaurantene og opp summerte 
inntrykket: En interessert daglig leder 
er avgjørende for verdien av en autorisa-
sjon. Det er viktig at personalet, enten 
alle eller hovmesteren, kan anbefale 
ake vitter overfor gjestene. Hans inn-
trykk var at utbyttet var størst, der 
restaurantene samarbeidet med den 
lokale akevittforeningen. Det gjensidige 
utbyttet var stort for begge parter. Espen 
Larsen fra Ørland kysthotell supplerte 
med at de der i gården også hadde gode 
erfaringer med sitt samarbeid med 
Statoil, og at de har ukentlige anbefalinger 
av både øl og akevitt i restauranten. Fra 
kursdeltakerne kom forslag om at NAV 
utarbeider et kompendium for ansatte 
for å kompensere for stadige endringer 
i staben. Noen ønsket seg også et merke 
som kan festes på utsiden av spisestedet. 
Regionale kurs ble fremmet som et ønske. 
Grue noterte seg forslagene.

Omvisning
I alt hadde 23 deltakere funnet veien til 
Arcus denne lørdagen. De fleste kom fra 
restauranter, men også enkelte lokal-
avdelinger av NAV var representert. Kurset  
ble avsluttet med lunsj i fatlageret og 
omvisning i produksjonslokalene.
n



6 AQUAVIT 2|2015

På bordet foran oss ligger et utall norske 
oster og rekker med ølflasker som viser 
spesialølets suksess her hjemme de senere 
årene. Vi er på restaurant Vaaghals i Bjør-
vika. Det er straks lunsjtid, på en vår-
dag som nesten minner om sommer. 
Lokalet nedenunder fylles opp med folk;  
stemmesurret når oss så vidt. Vi er seks  
mennesker rundt bordet, og vi har utsikt  
til Operaen og det nye Oslo som bygges 
rundt oss på alle kanter. Eivind Haalien, 
produktgruppesjef for lokalmat og spesiali - 
teter i Norges Gruppen, og jeg var enig 
om at vi trengte noen spenstige lokaler til 
denne reportasjen. Altså ble det Vaaghals 
i en gate som ennå ikke er ferdig.

Start i det små
– En kan starte i det små, fortsetter Haa-
lien. – Det du ser på bordet, er oster og  
øl som det er mulig å få tak i over hele 
landet. Kall det gjerne suksesshistoriene i 
satsingen på lokalmat. Dette er de produ-
sentene som har lykkes med produkt ene, 
markedsføringen og emballasjen. Noen 
av dem kommer også fra Tines lokal-
matsatsing, men flertallet av både oster og 
øl er tuftet på drømmer, idealisme og mye 
pågangsmot. Det finnes både flere oster 
og sterkere øl, men la oss begynne her. 

Nordmenn snakker gjerne om ost og vin. 
Nå går vi videre. Litt ost og litt øl, et par 
venner og en stille kveld er alt du trenger. 
Ikke gap over hele sortimentet med én 
gang. Velg noe av ølet og noen av ostene vi 
har her. Du kan avansere etter hvert.

Bufar fra Valdres
De andre nikker. Siri Helen Hansen-
Barry og Steinar Lauritsen, henholdsvis 
kategori ansvarlig for ost og øl hos Meny 
og Ultra, pakker ut osten og klargjør for 
prøve smakingen. Espen Schøning Lie har 
fått på seg den snøhvite kokkejakken, og 
fotografen sjekker lysforholdene. Snart er 
alt klart. 

Lervig og Raudberg
Panelet har satt seg ned på den ene siden. 
Journalist og fotograf på den andre. 
Schøning Lie griper fatt i kniven og 
skjærer løs den første biten av en Bufar 
fra Valdres. Ystet på melk fra stølsdriften. 
Spiser du den, holder du stølslandskapet 
oppe fra gjengroing. Et lite stykke Norge, 
så å si. Første flaske ut er en White Dog 
fra Lervig Aktiebryggeri i Stavanger. Det  
skjenkes i glassene, og stykker av en 
Raudberg fra Himmelspannet sendes rundt, 
raskt etterfulgt av en Dovreost Økologisk 

Brie. Det falt heldig ut. Raudberg er en 
kittmodnet ost med en rund og moden 
smak. – En veldig god kombinasjon med 
Lervigølet, nikker Siri Helen Hansen-
Barry, mens hun kaster et blikk over på 
hveteølet fra Nøisom i Fredrikstad. De 
andre holder fremdeles på med Lervig. 
Espen Schøning Lie synes imidlertid 
ikke at det fungerer særlig godt. – Ut 
fra smaksbildet hadde jeg forventet det 
annerledes, men nei, dette fungerer ikke 
for meg. Litt utdyping av smaken og 
vurderingen her.

Ølet for vær og vind
– Kan en Skjærgårdspils fra Færder 
mikro bryggeri være noe, undrer Steinar 
Lauritsen. En chèvreost fra Haukeli av 
geitemelk sendes rundt bordet, og det 
blir med ett ganske stille. Chèvre er 
fransk og betyr geit, bare til opplysning, 
nikker Siri Helen Hansen-Barry. – Ok, 
jeg skriver det, sier jeg. – Dette fungerer, 
bryter Eivind Haalien inn. – Veldig godt, 
supplerer Steinar Lauritsen. – Enig, sier 
Espen Schøning Lie. – Fruktigheten i pilsen 
balanseres godt med friskheten i chèvre. 
Hva med Jørnsbergosten fra Ostegården? 
Det er Schøning Lie som har sendt en 
runde med ostebiter rundt bordet. 

– Nei, akevitten lar vi stå denne gangen. Er temaet ost og øl, er det 
det vi må fokusere på, sier Espen Schøning Lie, leder av menylauget i 
Norges Gruppen. – Det er mange nok smaker å holde styr på, som det 

er. Ost og øl. En god idé i Belgia, men i Norge? 

TEKST: SJUR HARBY  |  FOTO: ROBERT HANSEN

n MAT- OG DRIKKEKULTUR
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VI SPISTE  { OST }

n Bufar fra Valdres ost, Oppland: 
(Laget på stølsmelk fra Valdres).

n Raudberget fra Himmelspennet i 
Hemsedal, Buskerud: (Rødkitt ost 
av kumelk).

n Fjelldronning fra Avdem 
gardsysteri i Lesja, Oppland: 
Kittmodnet ost av upasteuristert 
melk fra egen gård.

n Jørnsberg fra Ostegården på Fana, 
Hordaland: Vellagret og modnet i 
eget ostemodningsskap hos Meny 
Skøyen.

n Chèvre naturell fra Haukeli, 
Telemark: Geitemelk.

n Dovre økologisk brie, produsert 
på Dovre, Oppland: Kumelk.

n Selbu blå fra Selbu, Sør-Trøndelag: 
Blåmuggost av kumelk.

VI DRAKK { ØL }

n Austmann bryggeri Trondheim, 
Sør-Trøndelag: Amber, 
Kaffeporter og Onkel i America.

n Færder mikrobryggeri Tønsberg, 
Vestfold: Pale Ale og Skjærgård.

n Lervig aktiebryggeri i Stavanger, 
Rogaland: Johnny Low (2,5 %) og 
White Dog.

n 7 Fjell bryggeri i Bergen, 
Hordaland: Kjuagutt Amber Ale 
og Tippetue Petit Saison.

n Kinn bryggeri i Florø, Sogn og 
Fjordane: Manna og Svart Hav.

n Nøisom i Fredrikstad, Østfold: 
Økologisk APA, Porter og Hveteøl.

n Haandbryggeriet i Drammen, 
Buskerud: Humlesus og Bavaria.

n Nøgne Ø i Grimstad, Aust-Agder: 
Bitter og Havrestout.

VI SPISTE  { TILBEHØR }

n Skreppa flatbrød fra Morgedal, 
Telemark.

n Jacobs Utvalgte eple- og valnøtt- 
marmelade.
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n MAT- OG DRIKKEKULTUR

Jørnsberg er en halvfast ost, lagret i seks 
måneder, med en litt søtlig smak. – Hva 
tror dere om et mer humlepreget øl til 
denne? Han trekker opp en flaske Nøisom 
Cascadian APA (American Pale Ale), et litt 
fruktig øl. – Se på den fargen, sier Steinar 
Lauritsen. Haalien lar ølet vandre rundt 
i munnen. – Hm, jeg synes dette ølet 
dreper osten. Jeg tror Selbu Blå kler ølet 
bedre. Haalien putter en bit i munnen og 
er enig med seg selv. Absolutt, utbryter 
han. Dette fungerer bedre. Schøning Lie 
er enig og foreslår cheèvreosten som følge 
til Cascadian APA. – Et tyngre øl hadde 
nok fungert godt til Selbu Blå, supplerer 
Hansen-Barry og skjenker en Bearderd 
Porter fra Nøisom i glasset og legger innpå 
en ny ostebit. Mmm, langt bedre. 

Havrestout fra Nøgne Ø
– Hva med en Svart Hav fra Kinn til Selbu 
Blå? spør Eivind Haalien. Et mørkt øl i 
engelsk stil. Kraftig på smak, men likevel 
mykt. Han drikker, men kommenterer 
ikke smaken ytterligere. I stedet skjenkes 
det Havrestout fra Nøgne Ø i glassene. 
Dette fungerer bra sammen, mumler 

Schøning Lie. Ølet dreper ikke osten, men 
kanskje osten tar litt av ølet? Spørsmålet 
blir hengende et øyeblikk, før han 
konkluderer selv. – Dette er den beste 
kombi nasjonen hittil. Steinar Lauritsen 
følger Haaliens forslag og prøver Svart 
Hav, han også. – Jeg synes dette fungerte 
aller best, sier han. Hva med Austmann 
Amber? Prøv den til en Bufar. Jeg vil si 
det er vinneren i dag, så langt. Sødmen i 
denne typen øl er en fin kombinasjon til 
det salte i bufarosten.

Litt fikensyltetøy
Det nærmer seg slutten. – La oss prøve et 
bittert øl mot en ost som Fjelldronning fra 
Avdem gårdsysteri på Lesja og Jørnsberg 
fra Ostegården i Fana. La oss teste dem 
mot en Nøgne Ø Bitter. De andre nikker 
og tar imot et stykke Fjelldronning. – 
Osten er fet og kleber seg til ganen, sier 
Haalien, – men ølet renser opp. Schøning 
Lie mener at dette ølet også går godt 
sammen med Jørnsberg. – Men, dere, prøv  
et stykke Bufar med litt fikensyltetøy på. 
Siri Hansen-Barry skyller ned den siste 
biten med en Nøgne Ø Bitter. – Bufar er 

en fantastisk ost, og dette fungerte godt 
for meg.

Konklusjonene
– Hvordan oppsummerer vi? sier jeg. 
Haalien ser på de andre og tar ordet. – Først 
og fremst må folk prøve seg frem selv. Smak 
er subjektivt. Ost og øl må erfares, og det 
er viktig å være oppmerksom på at både 
lagring og serveringstemperatur påvirker 
opplevelsen. Vi kan godt konkludere med 
at Raudberg mot White Dog fra Lervig 
fungerte bra her, eller at Kaffeporter fra 
Austmann bryggeri i Trondheim passet 
overraskende godt til mange av ostene. 
Deres American Amber gikk dessuten 
veldig bra mot chèvreosten fra Haukeli, 
men som jeg nevnte innledningsvis, 
begynn i det små. La vinen stå en kveld og 
prøv ølet i stedet. Prøv de norske ostene i 
stedet for de importerte. Jeg tror det må 
være konklusjonen. Resten får folk finne 
ut av selv.
n

V: Det er ingen grunn til å velge utenlandsk. Norsk ost og øl har gjennomgått en revolusjon de siste årene. 
H: Panelet besto av Eivind Haalien, Steinar Lauritsen, Siri Helen Hansen-Barry og Espen Schøning Lie.
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MAT OG AKEVITT n

SOMMERFRISKT 
MED RABARBRA

Rabarbra kom i bruk i Norge på 1800tallet. Den er egentlig en grønnsak, 
men søtes godt opp og brukes som frukt. De er best når de nye stilkene er 

sprø og saftige og smaker aller best tidlig i sesongen.

VED EVA SØRLIE  |  FOTO: EVA BRÆND

>

TIPS FOR MAGEN: 

Syrligheten kommer fra 
eplesyre og oksalsyre i 
rabarbra. Oksalsyre i store 
mengder kan gi nyrestein, 
sies det. Melkeprodukter 
i samme måltid kan 
nøytralisere denne 
virkningen. n

TIPS FOR HAGEN:

Rabarbra har store og 
karakteriske knopper og 
blomster. Hvis de høye 
blomsterstenglene fjernes 
på forsommeren, holder 
kvaliteten på de spiselige 
stenglene seg god gjennom 
hele sesongen. n
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1: RABARBRADRIKK

Sommerdrikk med rabarbra.
Brukes rabarbra med mye rødt 
på stilkene, blir drikken friskt 
signalrød.

1 ½ kg rabarbra
4 liter vann
ca. 250 g sukker
saft av to lime
evt. noen mynteblader
isbiter

1. Bruk fine, sprø stilker, helst 
røde. Ikke skrell dem.
2. Del dem i små biter og 
la dem trekke i kokende 
vann til de er møre, men 
ikke istykkerkokte. Sil 
dem gjennom et tynt, rent 
oppvaskhåndkle/bærklede.
3. Ha sukkeret i den varme 
saften og rør til det er helt 
oppløst. Tilsett saft av lime.
Avkjøl den.
4. Bland saften etter smak 
med vann eller farris og ha 
i knuste isbiter og gjerne 
finhakkete mynteblader som 
er gnidd med litt sukker for 
å få frem smaken. Pynt med 
friske mynteblader.

Tips: Saften har kort 
holdbarhet, frys det som 
ikke brukes i løpet av et par 
dager i juicekartonger eller 
plastbokser.

2: RABARBRAMUFFINS

Muffins i krus med rabarbra.
Disse baker du lett. Det blir 
fem–seks store krusmuffins, 
ca. ti vanlige muffins i former. 
Frisk og sommerlig – litt 
melisglasur kan også bres på 
toppen.

100 g smeltet smør
1 ½ dl sukker
2 egg
4 ss yoghurt
2 ½ dl hvetemel
1 ts bakepulver
1 ts vaniljesukker
150 g rabarbra
bakepapir

Steking: I ovn ved 200 grader 
i 35 minutter for kopper, ca 20 
minutter for muffinsformer

1: Bland smør, sukker, egg og 
yoghurt godt sammen. Sikt 
i alt det tørre og vend det 
forsiktig inn i deigen. Ha i 
renset, finskåret rabarbra.
2: Del et flak bakepapir i fire 
til små kvadrater. Press et i 
hver kopp. Tilsett deigen med 
to skjeer, ta med én og skyv 
deigen nedi koppen med den 
andre.
3: Stek på nederste rille, til de 
har fått en lys farge og er så 
vidt gjennomstekte. Prøv med 
en tynn pinne.

3: MARENGSREDER

6 porsjoner

Marengsreder med rabarbra.
En deilig dessert, hvor søt 
marengs møter en syrlig-
frisk rabarbrakompott. 
Marengsene kan lages i god 
tid. Tilbehør kan være stiv-
pisket krem med litt sukker og 
vaniljesukker, om man ønsker. 

Marengs:

2 eggehviter
125 g sukker
1 ts sitronsaft eller eddik
evt. noen grovhakkede 
mandler
bakepapir

1. Visp eggehvitene stive, 
ha i sitron eller eddik, tilsett 
sukkeret i flere omganger og 
visp godt mellom hver gang. 
Pisk marengsmassen lenge til 
den er blank og seig. 
2. Form seks marengser 
som er én centimeter tykke 
og runde og ca. tolv cm i 
diameter på et bakepapir. 
Sprøyt en kant oppå dem 
alle, så de danner «reder». 
Dryss eventuelt grovhakkede 
mandler på kantene.
3. Stek dem ved 100 grader i 
15 minutter, deretter ved 90 
grader til de er tørre og sprø 
etter ca. én time.

Kompott:

½ kg rabarbra
saft av ½ sitron
100 g sukker
1 ss potetmel

Rens bort det ytterste laget på 
grove stilker, fjern stilkfestet, 
del rabarbraene i én cm 
lange biter og ha dem i en 
ildfast form. Bland sukker 
og potetmel godt og dryss 
blandingen over. Dekk med 
folie og stek formen ved 225 
grader i 25-30 minutter. Rør 
om etter halvgått tid. Avkjøl 
blandingen.

Ved servering: 
Fyll kompotten i marengs-
skallene rett før servering. 
Ha eventuelt pisket krem til.

n MAT- OG AKEVITT

VELG AKEVITT:

–  Hm, dette har jeg ingen 
erfaring med. Rabarbra og 
akevitt, hva skal jeg foreslå, 
sier Ivan Abrahamsen hos 
Arcus. – Skulle jeg valgt 
akevitt til dette ville jeg ha 
prøvd meg med en Gammel 
Opland EDEL Muskatell 
til Marengsreder og Gilde 
Maquavit til Rabarbramuffins.
n

1.

2. 3.
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Nesodden Premium  
Aquavit v.2.
Norske Akevitters Venners region 
Neodden presenterte sin egen Nesodden 
Premium Aquavit i fjor høst – i et opplag 
på 2 000 og med destillater av lokal 
sisselrot, rødhyll og eik. Fra 8. mai 2015 er 
utgave to å finne i Vinmonopolets hyller, 
denne gangen i fatmodnet versjon.

............................

40 volumprosent
Fatmodnet
Bestillingsutvalg
V.nr. 1844602
50 cl
Produsent: Det Norske Brenneri 
......................................................

Frantz Tandberg  
Taffel Aquavit
En liten skvett gir ti manns styrke og tolv 
manns vett. Frantz Tandbergs oldebarn, 
Pål Tandberg, relanserer 177 år gammel 
taffelakevitt. Den unike taffelakevitten 
er laget etter den originale oppskriften 
fra Tandbergs destillasjon i Drammen i 
et samarbeid med Det Norske Brenneri. 
Akevitten var i sin tid én av Norges mest 
solgte akevitter og sto særlig sterkt i Oslo 
og østlandsområdet. Frantz Tand berg 
Taffel Aquavit er å finne på bestillings-
utvalget på Vinmonopolet fra 8. mai.
 – De siste ti årene er det kommet 

veldig mange gode akevitter, men her 
har vi en akevitt som er basert på en 177 
år gammel resept, og det er helt spesielt, 
sier Pål Tandberg. Han har hele tiden 
vært genuint opptatt av å være mest 
mulig tro mot det originale produktet. – 
Etiketten er den samme, flaska er så lik 
originalen som mulig, og oppskriften er 
identisk. Dette er en akevitt som vil stå 
like godt i 2015 som den gjorde i 1838. 
 Frantz Tandberg Taffel Aquavitt 
skiller seg ut på flere områder. Den både 
smaker og dufter annerledes. – Dette 
er en taffelakevitt som er lagret på en 
litt spesiell måte, og den består av noen 
andre ingredienser enn det som er 
typisk for andre akevitter, forteller Pål 
Tandberg.  
 Familien Tandberg startet i 1838 sitt 
brenneri i Tandberg-gården i Øvre  
Storgate 18 i Drammen. Senere, i 1853,  
ble virksomheten utvidet med destilleri.  
Frantz Tandberg overtok destillasjons-
driften etter sin far, Andreas Martinius 
Tandberg, i 1864. I dag er det Pål 
Tandberg som står bak virksomheten. 

............................

40 volumprosent
Ikke fatmodnet
Bestillingsutvalg
V.nr. 2268901
70 cl
Produsent: Agder Brenneri 
.............................................

Solsidens Sommer Aquavit
Solsiden av Mjøsa har fått sin egen 
sommerakevitt. Det er Vømmel & Dram 
som står bak lanseringen av Solsidens 
Sommer Aquavit, som fra 8. mai er å 
finne i Vinmonopolets hyller.
 Anders Wetten i Vømmel & Dram 
forteller følgende om nyheten: Nå 
kommer vi med en ny aquavit, Solsidens 
Sommer Aquavit. Vi har valgt navnet 
Solsiden, fordi Hamar alltid er blitt kalt 
solsiden av Mjøsa – noe som selvsagt 
også stemmer med geografien. Vi har 
syslet med tanken på en sommerakevitt 
i mange år, men har ikke klart å få til det 
produktet vi var ute etter før nå.
 Bildet på etiketten er laget av en 
lokal kunstner som heter Anette 
Holm-Antonsen, og motivet er gamle 
Storhamar gård med Domkirkeruinene og 
den gamle båten «Kong Oscar» som gikk 
på Mjøsa for 130 år siden.
 Akevitten er fatlagret i 16 måneder og 
holder en styrke på 38 volumprosent. Den 
passer perfekt til fisk og skalldyr samt 
som noe attåt sommerølen!

............................

38 volumprosent
Fatmodnet i 16 mnd
Bestillingsutvalg
V.nr. 2269201
70 cl
Produsent: Agder Brenneri 
.............................................

NYE AKEVITTER

NYE AKEVITTER n

http://v.nr/
http://v.nr/
http://v.nr/
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Akevitt Spesial
Akevitt Spesial er en akevitt som vant en 
såkalt tender på Vinmonopolet, der  
ønsket fra Vinmonopolet var å få en rime - 
lig og «passe god» akevitt. Akevitten er 
ikke fatmodnet, og hoved krydderet er 
karve. Akevitt Spesial er en relativt enkel 
akevitt som egner seg til silderetter, 
der en ønsker et rent krydder bilde, og 
akevitten passer også godt til drink-
miksing. Bak etiketten vises Stetind, 
Norges nasjonalfjell i Tysfjord, og det 
ryktes fra produsent at det kan bli andre 
landemerker på senere tapninger av 
samme akevitt. 

....................................

Varenummer 1987101
Basisutvalg
40 volumprosent.
70 cl
Produsent: Arcus
.............................

Atlungstad Aquavit  
med Mandelpotet
Dette er en oppfølger av Atlungstad 
Aquavit av Mandelpotet, der 
innholdet var basert på 100 prosent 
mandelpotetsprit. Denne utgaven har noe 
mindre mandelpotetsprit i blandingen, 
men til gjengjeld er mandelpotetspriten 
av eldre årgang med fire ekstra år på fat, 
til sammen ni år. Dette gir en klassisk 
akevitt, tuftet på norske tradisjoner 
med litt mindre fuselkarakter (høyere 

alkoholer er mer i bakgrunnen) enn 
den forrige som blant annet passer til 
kraftig mat som rakfisk og annen norsk 
tradisjonskost. Akevitten er tappet på 
Atlungstad, og det ligger fortsatt en del 
fat med mandelpotetsprit til ytterligere 
modning på brenneriet sør for Hamar. 
Alkoholinnholdet er 41,5 volumprosent, 
og akevitten har samme varenummer 
som den forrige utgaven.

.....................................

Varenummer 5754801
Bestillingsutvalg
41,5 volumprosent
70 cl
Produsent: Arcus
............................

Atlungstad Taffel Aquavit
Dette er en akevitt med et komplekst 
krydderbilde og et aromabilde som klart 
knytter akevitten til Atlungstad brenneri. 
Karve er – som vanlig i taffelakevitter – 
hovedkrydderet, og det er tilsatt kun 
noen gram sukker per liter. Atlungstad 
Taffel Aquavit er en klassisk karveakevitt 
med gammel stil som, tross en god del 
krydder, føles mild på tungen. Akevitten 
er ikke fatmodnet, og den er håndtappet 
på Atlungstad brenneri. Flasken er grønn, 
noe som er den klassiske, gamle fargen på 
taffelakevitter. Historisk er grønnfargen 
at en tidligere gjenbrukte de samme 
flaskene som importert sterkvin kom på. 
Alkoholinnholdet er 38 volumprosent.

..........................

Ikke fatmodnet
Varenummer 2094901
Bestillingsutvalg
38 volumprosent
70 cl
Produsent Arcus
............................

Aasgaard Strandakevitt
Det gikk på selvfølelsen løs. Både 
Tønsberg og Horten hadde egen akevitt. 
Men Åsgårdstrand? Den 5. juni lanseres 
nyheten i Munch-parken.
 Ideen ble unnfanget under kamerat-
gjengens pinnekjøttmiddag. I 2013 var 
beslutningen et faktum. Det måtte bli 
en egen akevitt fra Åsgårdstrand, den 
gamle utførselhavnen med det spesielle 
lyset som en gang trakk malere som 
Edvard Munch, Christian Krogh og Hans 
Heyerdahl hit. 
 De, det vil i praksis si Aasgaard 
Gilde eller enda mer i praksis, Helge 
Rognes, Terje Simonsen, Tom Brunstad 
og Øivind Ramde, gikk i samarbeid 
med Det Norske Brenneri i Grimstad 
om produksjon av en egen akevitt. I 
slutten av januar i år var det klart for 
den avsluttende prøvesmakingen. Over 
hundre entusiaster meldte seg på og 
bidro til resultatet. Stig Bareksten fra Det 
Norske Brenneri skal ha vært imponert 
over entusiasmen som ble lagt for dagen. 
Deltakerne kunne velge mellom tre 
varianter, og vinnersmaken stakk av 

n NYE AKEVITTER
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gårde med over halvparten av stemmene 
og blir en akevitt som passer til både 
sjømat og kjøtt. Dessuten er fargen, eller 
kanskje vi heller skal si lyset i den, et 
poeng. Til avisen Gjengangeren uttaler 
Terje Simonsen at: «Med det fantastiske 
lyset her som er fanget i akevitten, har 
vi laget en drikk som mange vil misunne 
oss.»
 Basis for smaken er pors, en buskaktig 
plante som trives best ved tjern og på 
andre våte steder. Foruten akevitt, har 
den tradisjonelt vært benyttet i øl, men 
også til å fordrive lopper og annet utøy. 
Derfor hender det at porsen også kalles 
«lusgress». Men porsen hadde andre 
egenskaper også, i alle fall om vi skal lytte 
til folketroen. I Bø i Telemark skal den ha 
vært brukt til fosterfordrivelse, mens de 
i Mosvik, Nord-Trøndelag, anså den som 
god til sårsalve. Da ble porsen kokt til en 
brunlig låg som ble smurt på såret.
 Barnet skal hete Aasgaard Strand-
akevitt, og akevitt tilsvarende 4 000 flasker 
ligger nå og godgjør seg på fat i Grimstad. 
Den 5. juni lanseres den altså i Munch-
parken, Åsgårdstrand, kl. 18:00. Da er det 
bare å stille seg i kø. Og fange lyset.

.............................

40 volumprosent
Fatmodnet
Bestillingsutvalg
V.nr. 2268802
50 cl
Produsent: Agder Brenneri
.............................................

Egge gård Hvalerakevitt
Ansvarshavende Wiggo Andersen sier 
det slik: Det stemmer, jeg har gjort en 
sommerakevitt med navnet HVALER 
som lanseres neste uke. Det er en lokal 
gimmick som først og fremst skal 
selges på Vinmonopolet her på Hvaler 
og kanskje rundt omkring i Østfold og 
da særlig i Fredrikstad og Halden som 
grenser til Hvaler ...
 Akevitten er basert på mitt nære sam-
arbeid med Egge Gård og Marius Egge. 
Sammen har vi laget Konge akevitten som 
har sitt nedslagsfelt i Fredrikstad og med 
villkarve fra Vollene rundt Gamlebyen i 
Fredrikstad. Vi har også sammen laget 
Fredrikshalds jubileumsakevitt med 
lokalt vann fra en kilde på Festningen i 
Halden. Halden feirer 350 års-jubileum 
i år og fortjente sin egen akevitt. Nå 
kommer Hvaler, og jeg vedlegger kopi av 
etiketten som er på flasken.
 Hvalerakevitten er laget med naturlig 
dill og sitron og passer perfekt til skalldyr 
og fisk på fine sommerdager. Akevitten 
er utviklet i samarbeid mellom Wiggo 
Andersen og Marius Egge på Egge Gård i 
Lier ved Drammen.

..............................

37,5 volumprosent
Ikke fatmodnet
Bestillingsutvalg
V.nr. 2219502
50 cl
Produsent: Egge Gård
.....................................

Elgakevitt
Den 8. mai 2015 kom Elgakevitt, signert 
Bernt Øisjøfoss og Det Norske Brenneri, 
i Vinmonopolets hyller. Akevitten 
inneholder blant annet destillat 
av tyttebær og er en mild variant i 
akevittfloraen med sine 38 volumprosent 
alkohol. Elgakevitten ble for øvrig 
prøvetestet under NAV Eidsverkets 
årsmøte nå nylig.
 Det er ikke første gang bussjåfør Bernt 
Øisjøfoss står bak nye produkter – og 
alt har tilknytning til Aurskog-Høland-
området og Mangen; «M-sokken», 
Mangenskogpølse, Mangenskogdrikken 
og Mangenskogburger. Siste skudd på 
stammen er altså Elgakevitt – en idé som 
tok form, mens Øisjøfoss satt på post 
under elgjakta. Ifølge et intervju i avisa 
Glåmdalen 6. mai 2015 forteller han om 
den nye akevitten. På etiketten er det et 
bilde av solnedgangen over Mangensjøen 
– et motiv som pryder alle produktene 
hans. Bildet på akevittflaska er tatt av 
fotografen i Glåmdalen, Ole-Johnny 
Myrvold, og akevitten er i første runde 
tappet i 2000 eksemplarer.

............................

38 volumprosent
Fatlagret
Bestillingsutvalg
V.nr. 2269102
50 cl
Produsent: Agder Brenneri 
.............................................

7 090006 631226

Ikke bruk

med dill og sitron

37,5 % VOL  
50 CL

Hvaler er over 800 øyer og skjær mot åpent hav, 
pittoreske havner, særegen natur og lune strender 
ytterst i Oslofjorden. Øyriket fortjener sin egen 
akevitt; en sommerakevitt et paradis verdig. 

Hvalerakevitt er laget med naturlig dill og sitron og 
passer perfekt til skalldyr og fisk på fine sommerdager. 

Akevitten er utviklet av Wiggo Andersen i nært 
samarbeide med Marius Egge og Egge Gård i Lier.  

Hvalerakevitt

Nytes best 
sjotemperert./

Med vann fra ila på Nedgården på 
Søndre Sandøy og tang fra Ytre Hvaler nasjonalpark. 

I samarbeid med Hvaler Kulturvernforening.

Der en mildere smak er gitt
og tyttebæra bidrar med sitt

50 cl  /  38 % VOL

NYE AKEVITTER n
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n AUTORISASJONER

Fredag 6. mars 2015 avholdt 
Oplandske Akevittvenner sitt års
møte med påfølgende årsfest på Ny
thun høyfjellsstue i Valdres. Rammen 
for arrangementet var den aller 
beste i historiske lokaler med lange 
tradisjoner og idylliske omgivelser i 
flott Valdresnatur. Samme kveld ble 
Nythun høyfjellstue autorisert.

Selve årsmøtet ble avholdt i «Bragerlåven», 
en stor gammel toetasjes tømmer låve 
godt egnet for konferanser. Årsmøtet ble 
effektivt gjennomført av vår president 
Eivind Haalien. Årsmelding, regnskap og 
program for 2015 ble presentert og bifalt 
fra årsmøtet. Valgene gikk greit etter godt 
gjennomført arbeid av valgkomiteen, og 
årsmøtet samlet seg avslutningsvis rundt 

siste sak på agendaen som var en skål 
i «vår nasjonaldrikk»: Gammel Opland 
Aquavit!

Autorisasjon
Årsfesten ble gjennomført som en hyllest 
til Nythun høyfjellstue, som denne kvelden 
ble autorisert som Norske Akevitters 
Venners 30. serveringssted for norsk, fat-
modnet akevitt. Vertskapet svarte med 
en fantastisk sjuretters middag som til 
fulle viste deres forståelse for fremme 
av norske akevitter i kombinasjon med 
vår matkultur. Gode smaker i spennende 
konsepter og med lokalt preg var en rød 
tråd gjennom hele måltidet. Takk for 
nydelig mat!
 Den offisielle utnevnelsen og over-
rekkelsen av de to synlige bevisene på 
autorisasjonen, diplom og fatende, var det  

Hege Ramseng, styremedlem i NAVs 
president skap, som sto for. I sin tale 
til vertskapet på Nythun, Marit og 
Jørn Utheim, la hun vekt på at de 
viktige kriteriene for å oppnå en slik 
autorisasjon, til fulle er tilfredsstilt på 
Nythun: God, lokalt forankret mat og 
matkultur i kombinasjon med norsk 
fatmodnet akevitt. Et fullsatt lokale med 
gode akevittvenner ga sin fulle honnør til 
både det nyutnevnte akevittspisestedet, 
vertskapet og NAV.

Fint skiterreng
Lørdagen ble av mange brukt til utflukter 
i det fine skiterrenget rundt Nythun, 
mens andre prioriterte mer stasjonære 
aktiviteter. Takk for en flott helg i Valdres!
n

NUMMER 30.
NYTHUN HØYFJELLSTUE, VALDRES

– Dette en unik anledning til å fortsette 
den feiringen av fjorårets grunn lovs-
jubileum, sier Heuch, som kan av - 
sløre at det fremdeles finnes noen flasker 
av GrunnlovsAquavit. Denne kan be - 
stilles gjennom Vinmonopolets bestil - 
lings utvalg.
 – GrunnlovsAquavit 1814–2014 en 
unik norsk fatmodnet akevitt som 
kombinerer tradisjonelle akevittopp-
skrifter fra hele Norge og som på 
denne måten samler landet til ett rike. 
Resepten er satt sammen av de klassiske 
byakevittene; Simers, Lysholm, Løiten 
og Gammel Opland, samt flere andre 
akevitter fra hele Norge. 
 Akevitten har ligget fem år på 

utvalgte eikefat og er toppet med en 
«Signingsakevitt» som ble lagt inn i for-
bindelsene med at Kong Harald avla ed 
til Grunnloven i Stortinget 21. januar  
1991. – Denne toppdressingen er godt over  
20 år gammel, noe som gir akevitten et 
edelt bidrag og økt kompleksitet, fort - 
setter Heuch. – Den bør nytes i et tulipan- 
 formet glass. 
...............................

41,5 volumprosent
Fatmodnet i fem år
Bestillingsutvalg
Varenummer 1495202
50 cl
Produsent: Arcus
.............................

FORTSATT NOEN FLASKER IGJEN
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SIDEN SIST n

LYSHOLM LINIE 
TIL TOPPS
Den norske tradisjonsbæreren Lysholm 
Linie Aquavit har mottatt den gjeveste 
prisen, selveste gullmedaljen, under USAs  
mest innflytelsesrike brenne vin kon kurranse  
San Francisco World Spirits Competition.
 Denne konkurransen er vårt felts 
Olympiske leker og å få stå øverst på 
pallen, er en stor anerkjennelse. Den be-
krefter også at det ikke bare er et markeds-
føringsstunt å sende hver eneste dråpe av 
Linie akevitt på reise rundt verden. Det 
gjør virkelig noe med kvaliteten til selve 
produktet, sier konsernsjef i Arcus Otto 
Drakenberg (foto). 
 Over 1 500 produkter ble vurdert i 
brenne vins konkurransen i USA, som er en 
rekord i konkurransens 15 år lange historie. 
De ulike produktene ble blindtestet av 
amerikanske brennevinseksperter, og det 
var vårt flaggskip, den over 200 år gamle 
Lysholm Linie Aquavit, som i dag mottar 
gullmedaljen. Dette befester Lysholm 
Linie’s posisjon som verdens største 
akevittmerke med et volum på én million 
liter i året, sier Otto Drakenberg i Arcus 
og legger til: Jeg håper alle nordmenn 
kan være litt ekstra stolte i dag. San 
Francisco World Spirits Competition, som 
ble avholdt 20.–22. mars på Hotel Nikko 
i sentrum av San Francisco, vil publisere 
prisene på sin nettside 3. april.
n

Lørdag 18. april 2015 kl. 18.30 holdt NAV 
Sunndal – Trollheimen Akevittlag års møte.  
Det var 20 stemmeberettigete med lemmer 
som møtte. 
 Alle som satt i styret, var på valg, men 
dette ble ordnet slik at noen ble gjenvalgt 
for ett år og noen for to år. 
 Arne Georg Dalager takket for tilliten 
og takket Odd Nasvik for et godt 
arbeid i forbindelse med oppstarten av 
akevittklubben og for det arbeidet han 
har utført som president og leder siden 
oppstarten.

Det nye styret:
n Arne Georg Dalager ble valgt til ny 

president og leder for 2 år.
n Odd Nasvik styremedlem for 2 år.
n Ivar Ottem styremedlem for 2 år.
n Ingrid Moen Sande styremedlem for  

2 år. Ny.
n Hilde Dalager styremedlem for 1 år.
n Øyvind Oliver Johansen styremedlem 

for 1 år.
n Vidar Tørset styremedlem 1 år.
n Jan Roger Strømsvåg varamedlem 1 år.
n Siri Løvaas varamedlem 1 år.

18. APRIL: ÅRSMØTE I NAV SUNNDAL 
– TROLLHEIMEN AKEVITTLAG

AQUAVIT DIGITAL
Hvem husker hva AquaVIT skrev  
i nummer 4 i 2011 eller nr. 2 i 2009? 
Vi har nå lagt ut alle ut gavene 
tilbake til 2009 slik at du kan  
bla deg gjennom side for side. Opp- 
skrifter, nye akevitter, medlems- 
 stoff og akevittips. Det er bare å 
sette seg ned. Utgavene finner du 
på aquavitdigital.no n
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De fleste er etter hvert kjent med at 
Akevittens dag er 13. april. Mange vil 
også huske at det hele begynte med at 
slottsherren på Bergenhus, Eske Bille, den 
13. april 1531 skrev et brev til erkebiskop 
Olav Engelbrektsson i Nidaros, hvorved 
hr. Bille også sendte en krukke med Aqua 
Vitae. Dette er den første kjente, skriftlige 
omtale av akevitt, ikke bare i Norge, men 
så vidt vites, også i dobbeltmonarkiet 
Danmark-Norge. 
 Da Bergensakevitten senere så dagens 
lys, ble selvfølgelig denne historien 
knyttet til produktet. Bergensakevitten er 
produsert på de eldste, kjente tradisjoner 
i den (dansk-)norske akevittens hjemby. 
Ikke alle er kanskje like glad for at 
historien dermed måtte skrives om, siden 
akevitten i noen århundrer har vært 
så solid forankret med edle dråper fra 
Hedmark, Oppland og Trøndelagsfylkene! 
 Akevittens Dag 2015 ble, som alltid, 
skikkelig markert her i Bergen, denne 
gangen med bl.a. besøk fra Arcus Danmark; 
Lars Kragelund og i tillegg Mette Jensen 

fra Hirtshals fiskefestival. For danskene, 
som selv ikke har funnet noen bedre 
akevittdato enn den fra Eske Billes brev, 
kan vel med litt godvilje akseptere at dette 
med 13. april er en slags felles dansk-norsk 
affære. Det skjedde jo i dobbeltmonarkiets 
glansdager, slottsherren var dansk og 
brevet ble skrevet i Norge. Hvor akevitten 
kom fra, får vi aldri vite. Den kan ha vært 
dansk, tysk, hollandsk, skotsk eller enda 
til norsk?
 Feiringen 13. april i år startet med et 
guidet besøk i Rosenkrantztårnet for 
våre gjester. Det var der det hele startet 
for 484 år siden, ved at slottsherren 
nettopp satt i tårnet og skrev det berømte 
brevet. Etterpå fortsatte guidingen til 
de godt bevarte ruinene etter den første 
Raadstuen i Bergen. Den skriver seg fra 
slutten av 1200-tallet, og vi vet at det 
i tillegg til en rådstue i annen etasje, 
også var en vinstue i første etasje med 
skjenking under oppsyn av Byrådet, og der 
Byrådet allerede for mer enn 700 år siden 
visste å skattlegge vinskjenking.

 I tillegg var det praktisk nok et par 
fangehull i bygningen, og dette var fange-
hull i ordets rette betydning, ettersom 
adkomsten var nettopp gjennom et hull i 
gulvet.
 Men la oss ikke glemme akevitten. Kl. 
13.00 den 13. april var det klart for faglig 
påfyll omkring mat og drikke. Denne 
gangen var vi samlet i Norsk Sjømatsenters 
trivelige lokaler i Fisketorgets annen 
etasje. For en forsamling, hvor vi nok 
kunne ønsket flere fra restauratørsiden, 
holdt Halvor Heuch et innlegg, slik som 
bare han kan: Et engasjert miniforedrag 
om attributtene til ulike akevitter, også de 
danske. Denne gangen med akevitter som 
egner seg som utfyllende følge attåt sild. 
Og selvfølgelig fikk også ølet sin omtale, 
men på Akevittens Dag sto akevitten i 
sentrum, ikke minst Bergensakevitten, 
som i sin tid ble rekonstruert nettopp 
med sikte på å være tilpasset god sild. For 
en mann som Halvor Heuch er det, om 
noen skulle sveve i villfarelse, ikke tilfeldig 
hvilken sildekvalitet som serveres - like 

13. APRIL: MARKERING AV AKEVITTENS DAG I BERGEN
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NAV Nordmøre – Nordmøre akevitt-
forening – avviklet sitt årsmøte 10. april i år. 
Det nye styret med arrangementskomité 
har allerede gjennomført sitt første møte 
med fokus på arrangementer fremover. 

 Vi tar sikte på ett arrangement før 
sommerferien, ett på høsten og ett før jul. 
Vi vil informere medlemmene, så snart alt 
er klart. Det blir også en egen Facebook-
gruppe etter hvert, så følg med. n

10. APRIL: ÅRSMØTE I NAV NORDMØRE

FRA VENSTRE: Olav Kåre Jørgensen, Einar Lund,  John Kleivset, Per Brennskag, Ivar 
Hoel, Stian Røsand og Olav Nilsen. Ingvald Rønninghaug var fotograf.

lite som det er tilfeldig hvilket øl – 
eller hvilken akevitt som hører til et 
vellykket sildebord. Bare på den måten 
går sild, øl og dram opp i en høyere 
enhet.
 Fra selveste sildabyen Haugesund 
møtte Torbjørg Kyvik med et smakelig 
ut valg av Norrøna-sild, produkter 
som med kjærlig og kyndig hånd 
produseres på en ikke mindre enn 150 
år gammel tradisjon, der hun i dag 
representer femte generasjon. Her var 
det ca. ti varianter, som f.eks. en egen 
akevittsild, rømmesild og sherrysild 
som smakte fortreffelig både med og 
uten akevitt til.
 Etter at alle med begeistring 
hadde smakt på sildetypene/silde-
anretningene som Sjømatsenterets 
kokker tilberedte, og i tillegg fikk teste 
ulike akevitter, var tiden kommet for 
å gi Halvor Heuch en hedersbevisning 
som takk for at han har vært, og er, 
Directionens bindeledd til Arcus, og 
for at han er den som rekonstruerte 
Bergensakevitten. Dessuten fordi han 
kontinuerlig sprer så mye glede og 
entusiasme rundt tradisjonsmat og 
drikke.
 Og vi må tilføye at tiden forlengst 
er inne til å gjøre Bergensakevitten 
til et eksport produkt. Ikke noen 
forstår seg bedre på tradisjonen som 
ligger bak denne «Hansa-akevitten» 
enn nettopp det tyske markedet som 
allerede er vel kjent med norsk akevitt. 
Neste sommer arrangeres nemlig de 
årlige Hansadagene i Bergen, der hele 
Nord- og Østersjøtradisjonen setter 
seg stevne. I Bergen skal selvfølgelig 
tørrfisk og sild være et hovedinnslag 
– og akevitten er i dette selskapet 
selvskrevet.   
n

LIEUTNANT HØYERS 
JÆGERSBORG AQUAVIT 
LANSERT I DANMARK
Det var rett før jul, den 13. desember, 
at den norske akevitten ble lansert i 
Danmark. «Destilleriet Jægersborg 
blev grund lagt i 1821 i Larvik i Norge 
af premier løjtnant Sv.  A. Høyer, født 
i København i 1787», het det i presse-
meldingen. «Den første produktion 
siden 1849 består af 3 000 nummer-
erede flasker, som under stor bevågen-
hed blev udsolgt i Norge få dage efter 
lanceringen.»
 Lanseringen skjedde i Lars Bjørn 
Vinimport i Charlottenlund, Køben-
havn, der importøren hadde lagt ut 
180 flasker for salg. n

 KL. 13 DEN 13.:

Torbjørg Frette Kyvik fra H. 
J. Kyvik i Haugesund fristet 
bergenesrene med sine 
mange silderetter.
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Norske Akevitters Venners region Circum-
ferensens Aquavitforening ble etablert 3. 
mars 2015. Foreningen er en etterfølger til 
NAV Bergstaden og skal dekke Nord-Øster-
dal og Rørosregionen.
 Anne Ragnhild Thomlevold Rønning 
er inntil videre valgt som president. Med 
NAVs president, Per Harald Grue, til stede 
ble det konstatert at Norske Akevitters 
Venner nå skal få en slagkraftig forening 
i Norges sterkeste matregion.

Rørosverket 
Circumferensens Aquavitforening skal 
dekke kommunene Alvdal, Folldal, Ren-
dalen, Engerdal, Tynset, Tolga og Os i 
Hedmark. Videre skal foreningen ha med 
kommunene Røros, Holtålen og Tydal i 
Sør-Trøndelag. Med navnet Circumfer-
ensens Aquavitforening trekkes linjene 
tilbake til etableringen av Rørosverket i 
1646. – I snart 400 år har Nord-Østerdal 
og Røros-regionen vært én av de mest sær-
pregede i norsk mat- og drikkekultur, sier 
NAVs president Per Harald Grue. – I dag 

er den gamle circumferensen én av Norges 
sterkeste matregioner, der det også skjer 
mye nytt og spennende i utvikling av nye 
norske akevitter og norsk øl. Jeg håper og 
tror at Circumferensens Aquavitforening  
vil bli én av NAVs største og sterkeste  
regioner, sier Per Harald Grue.

Gleder seg
 – Jeg gleder meg til å starte Circum-
ferensens Aquavitforening, sier interim-
presidenten Anne Ragnhild Thomlevold 
Rønning fra Tynset.  – I interimstyret har 
vi med aktive og profilerte mat- og akevitt - 
venner fra hele regionen. Vår oppgave 
blir å løfte fram, profilere og oppleve 
mat- og drikkekulturen i Nord-Østerdal 
og Røros-regionen. Hovedoppgaven nå er  
å verve medlemmer og komme i gang med 
et program som medlemmene setter pris 
på. Vi vil også verve medlemmer blant 
dem som har hytte i regionen.
 Til høsten blir det et større arrange-
ment, der foreningen formelt vil bli stiftet.
n 

Salten akevittlags vårtur ble i år lagt til vakre Tranøy fyr i 
Hamarøy kommune. Tranøy fyr ble første gang tent i 1864, 
er bevart slik det står etter siste modernisering for 75 år 
siden og er i sannhet én av Nordlands kulturskatter. Denne 
velbevarte perlen ligger der havet møter himmelen, der 
Lofotveggen med sine spisse tagger og Hamarøys fjell stiger 
opp av havet. Opprinnelig var Tranøy fyr et helt lite samfunn 
med arbeidsplass til fire, heimen til familie og barn, fjøs 
til husdyra og om sommeren 300 ærfuglreir. I 1993 ble det 
åpnet for turisme med muligheter for overnatting i husene 
og en kafé i båtnaustet. Her, i sjøluft blandet med lukten av 
tang og tare, kan du ta inn fortida, fyrets atmosfære og nyte 
nuet i en velsignet frihet blant fredede fugler og solen som 
ofte danser over Lofotveggen etter midnatt sommerstid.
 Hit dro Salten akevittlag med venner for å møte den 
nordnorske sommer med god mat og tilhørende akevitter, 
og med overnatting slik fyrvokteren og hans folk gjorde 
i gamle dager. På  menyen står saltet og røkt hvalskinke, 
grillet tørrfisk med hjemmelaget gulrotstuing, bacon og 
kokte poteter og vår meget populære dessert som er fyrets 
fristelse, den absolutt mest valgte festmeny.
Se også tranoyfyr.no n

3. MARS: CIRCUMFERENSENS AQUAVITFORENING ETABLERT

INTERIMSTYRE
På møtet på Røros hotell ble 
følgende interimstyre valgt:
President: Anne Ragnhild 
Thomlevold Rønning, Tynset
Visepresident: Ola Rye, Tolga
Prelat: Mikael Forselius, Røros
Skriver: Berit Sjaavik, Tynset
Seremonimester: Jan Håvard 
Refsethås, Holtålen
n

9.–10. MAI: 
SALTEN AKEVITTLAG MØTTE 
SOMMEREN PÅ TRANØY FYR

http://tranoyfyr.no/
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NAVs OPPLEVELSESKALENDER 2015
Nye arrangementer meldes inn til sjur.harby@norsk-akevitt.org

 12.–14. juni:  NAV Bergenhus inviterer til strålende opplevelser i Flåm.
 29. august:  Det Follougske Akevittselskab inviterer til akevittcruise med Christian Radich i regi av Akevittruten.
 16. september:  Kurskveld i NAV Stavanger. «Utenlandske akevitter». Arrangeres sammen med region Rogaland.
 3. oktober:  Det Follougske Akevittselskab arrangerer sitt tiårs jubileumsarrangement i Odd Fellow, Ski.
 15. oktober:  NAV Stavanger arrangerer kurskveld – tema ikke bestemt.
 23. oktober:  Høstmøte i NAV Côte d,Azur.
 30. oktober:  Det Follougske Akevittselskab inviterer til kumleaften på Kumlegården i Drøbak.
 4.–7. november:  Lutefiskfestivalen går av stabelen på Hamar.
 10. november:  NAV Bergenhus Bursdagsfeiring! Vorspiel på Femte I Andre Bar, kl. 18:00, Bergen.
 19. november:  Medlemsmøte i NAV Stavanger. (Sted ikke bestemt.)
 4. desember:  Uformelt juletreff. Mer informasjon etter hvert.
 Januar 2016:  NAV Stavanger inviterer til den siste av de ti oppsatte kurskveldene.

FOTO 2: RIEDEL | 1, 3 OG 5: ISTOCK | FOTO 4: ARCUS 

NY PRESIDENT I 
NAV NIDAROS
På årsmøte i NAV Nidaros 12. mars ble 
Kari Frøseth valgt til ny president i  
NAV Nidaros. Tidligere president Torbjørn 
Auran har flyttet til Røros og ønsket der-
for avløsning.
 Frøseth jobber i landbruksavdelingen  
hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Hun 
har et stort og allsidig nettverk og har alle 
forutsetninger for å gjøre en god jobb som 
president i NAV Nidaros.
n

Som kjent er NAV medlem i Norges kultur-
vernforbund som Norges eneste kultur - 
organisasjon med norsk mat- og drikke- 
 kultur som hovedformål. Kultur minne - 
dagene arrangeres årlig i regi av Kulturvern-
forbundet der medlems organisa sjonene 
opp fordres til å delta – gjerne i samarbeid 
med andre medlems organisa sjoner under 
paraplyen.
 I år går Kulturminnedagene av stabelen 
fra lørdag 12. til søndag 20. september. 
Temaet er Nabolag, mennesker, kultur-

minner, historie – et tema som skulle passe  
godt også til det Norske Akevitters Venner  
driver med. Det er ellers viktig at 
arrangementer meldes inn til Kultur vern-
forbundet. Her kan NAVs sekretariat også 
assistere.
 På nettsiden finner du oversikten over 
de som er medlemmer i Kulturvern for-
bundet – og det er sikkert både en og 
flere organisasjoner som det går an å sam - 
arbeide med: kulturvern.no/medlemmer
n 

KULTURMINNEDAGENE 2015

AKEVITT + ØL = SANT!
Til god akevitt hører også godt øl. På Tretten kan du den 22. 
august smake mye godt øl fra mange mikrobryggerier under 
STAVSBRYGG 2015.
 Interessen for å smake øl utover vanlig pils har eksplodert, 
og det dukker stadig opp nye muligheter for å smake. Stavs-
plassen på Tretten gjør noe med dette, og til STAVSBRYGG 
er det ventet 15 bryggerier med så mange som 50 ølsorter. 
Det blir øl brygger konkurranse, mulighet for å handle 
ingredienser og eget ølutsalg. Attåt ølet kan du spise gris 
foret på mesk! Les mer på stavsbrygg.no n
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Returadresse: Norske Akevitters Venner, Postboks 119 Manglerud, 0612 Oslo

n AKEVITTLOFTET NYVÅGAR
 Storvåganveien 22 i Kabelvåg
 Telefon: 76 06 97 00

n BACKLUND RESTAURANT
 Kirkegaten 39 i Levanger
 Telefon: 74 08 15 55

n BISTROHUSET/CITY BISTRO
 Madlaveien 18 i Stavanger
 Telefon: 51 53 95 70

n BRYGGEN TRACTEURSTED
 Bryggestredet 2 i Bergen
 Telefon: 55 31 40 46

n BRYNE KRO & HOTELL
 Morenefaret 3 på Bryne
 Telefon: 51 77 75 00

n BØKEKROA
 Bøkeskogen i Larvik
 Telefon: 33 18 10 53

n CAFÉ SORGENFRI
 Bryggetorget 4 på Aker brygge i Oslo
 Telefon 21 50 10 90

n ENGEBRET CAFÉ
 Bankplassen 1 i Oslo
 Telefon: 22 82 25 25

n FEMTE I ANDRE BAR
 Strandkaien 2 a i Bergen
 Telefon: 55 29 04 30

n FJETRE GÅRD
 Ottestad
 Telefon: 62 57 60 68

n FOSSHEIM TURISTHOTELL
 Lom
 Telefon: 61 21 95 99

n FYRET MAT & DRIKKE
 Youngstorget 6 i Oslo
 Telefon: 22 20 51 82

n GAMLAVÆRKET
 St. Olavs gate 38 i Sandnes
 Telefon: 51 68 51 70

n GAMLETORVET SPISERI
 Øvre Torvgate 24 på Gjøvik
 Telefon: 61 17 04 44

n HILDURS URTERARIUM
 Brønnøysund
 Telefon: 75 02 51 34

n HOTELL FRØYA
 Sistranda 
 Telefon: 72 46 45 00

n JÆGTVOLDEN FJORDHOTELL
 Jektvollvegen 89 på Inderøy
 Telefon: 74 12 47 00

n M/S MIDNATSOL
 Hurtigruten asa
 Telefon: 994 87 277

n NYTHUS HØYFJELLSTUE  
 Etnedal 
 Telefon 61 35 79 30

n RESTAURANT DET GAMLE RAADHUS
 Nedre Slottsgate 1 i Oslo
 Telefon: 22 42 01 07

n RICA HOTELL HAMAR
 Olrud
 Telefon: 62 35 01 00

n TINGNES SPISERI
 Tingnesveien 796, Nes på Hedmark
 Telefon: 62 35 32 58

n WESSEL BAR
 Øvre Ole Bulls plass 6 i Bergen
 Telefon: 55 55 49 49

n VERTSHUSET SKARVEN
 Strandtorget 1 i Tromsø
 Telefon: 77 60 07 20

n ØRLAND KYSTHOTELL
 Rådhusgata 10 i Brekstad
 Telefon: 72 51 33 00

n ØYNA
 7670 Inderøy
 Telefon: 915 90 813

NAVs AUTORISERTE RESTAURANTER

B

Artikler mottas på norsk. Tekst, bilder og 
billedtekst skal sendes på e-post (eventuelt 
CD) til redaktøren: sjur.harby@norsk-
akevitt.org En artikkel må ikke overstige to 
A4-sider med 12 punkt skrift i 1,5 linjeavstand. 
Fotografier leveres digitalt i høyeste 
oppløsning (eventuelt papirbilder). Navn på 
fotograf skal medfølge, og rettigheter må være 
avklart. Andre illustrasjoner etter avtale.

Frister for innlevering av stoff i 2015: 
3: 28. august | 4: 6. november

FORFATTERINSTRUKS

Nettbutikken til Norske Akevitters Venner 
har gaver som passer for alle akevittelskere. 
Gå inn på www.norsk-akevitt.org og klikk 
på Butikk i venstre spalte for bestilling og 
full oversikt over vareutvalget. Porto og 
ekspedisjon kommer i tillegg til oppgitte 
priser. Her er en smakebit:

NAV-caps:
Vis hvem du er. Norske Akevitters Venner 
har fått sydd skyggeluer med NAVs logo. 
En kjærekommen gave til ham og henne.

150,-
PR.STK.+ 

FORSENDELSE 

OG PORTO

NAV anbefaler alle å besøke de 22 utvalgte spise og drikkestedene 
som har oppnådd å bli autoriserte serverings steder for norsk akevitt. 
Utmerkelsen henger høyt og er en garanti for god kvalitet, når det 
gjelder service, mat og drikke. God fornøyelse. 

http://akevitt.org/
http://www.norsk-akevitt.org/

